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Autíčko a zvířátka
KUBAŠTA, Vojtěch. Autíčko a zvířátka. V Praze: pro nakladatelství
Albatros v Praze ve společnosti Albatros Media a.s. připravilo
nakladatelství B4U Publishing, 2018. ISBN 978-80-00-05292-2.
Prostorové leporelo s pohádkovým vyprávěním o kočičce Micce a pejskovi
Barnabášovi.

O zvědavém telátku a bázlivém hříbátku

BEŠŤÁKOVÁ, Eva. O zvědavém telátku a bázlivém hříbátku. Ilustroval Dagmar
JEŽKOVÁ. V Praze: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05260-1.
Knížka o přátelství telátka a bojácného hříbátka z jednoho statku. Zažívají
společně dobrodružství v lese, které pomůže telátku najt své místo a hříbáto
naučí odvaze.

Ukradené štěně

CSURMA, Ladislav. Velké dobrodružství malého pejska. Přeložil Ivo
HEJCMAN. Brno: CPress, 2019. ISBN 978-80-264-2459-8.
Dobrodružný obrázkový příběh psí holčičky Lary a její věrné kamarádky Viky,
která se o ni stará. Viktorka dostala ke svým šestiletým narozeninám malé
štěnátko, a protože to byla psí holčička, dala mu jméno Lara. Lara spolu s Viky
objevovala svět zatím jen na zahradě v okolí domu. Jednoho dne se však
polekala bouřky a zcela zmatená a vystrašená se zatoulala do lesa.
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DAVIES, Stephen a Luke PEARSON. Hilda a pidilidi. Ilustroval Seaerra MILLER,
přeložil Martina KNÁPKOVÁ. V Praze: Paseka, 2018. ISBN 978-80-7432954-8..
První dobrodružství malé Hildy, podle komiksové série a úspěšného
animovaného seriálu. Pro děti od šesti let. b Hilda je průzkumnice, dobrodružka a
fanynka kamenů. Na světě má nejradši svůj skicák, psa Větvíka, maminku a
všechny nadpřirozené bytosti a příšerky, které žijí u nich v údolí Prožijte s Hildou
její první setkání s trollem nebo s párem zamilovaných obrů. Pro skalní fanynky a
fanoušky nabízí kniha desítky nových ilustrací a rozšíření smyšlené krajiny, do
které se tak rádi vracíme.

Narozeninová kočka

VÍTKOVÁ, Markéta. Narozeninová kočka: interaktivní kniha a audio CD. Ilustroval Jan
Vojtěch PEJŠA, ilustroval Matěj Jakub PEJŠA, ilustroval Anežka FLÍGROVÁ.
Sedlčany: Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko, 2018. ISBN 978-80-2704118-3.
Interaktivní kniha vytvořená na motivy stejnojmenného titulu vydaného v roce
2015. Na přiloženém CD si děti vyslechnou příběh a v papírové knížce se
následně setkávají s bodovým písmem a hmatovými obrázky a pomocí
jednoduchých úkolů si vyzkouší jak svět vnímají nevidomí. Kniha vytvořená ve
spolupráci s různými tyflo organizacemi a organizacemi poskytujícími sociální
služby.

Máme kostru ve skříni

Máme kostru ve skříni: strašidelné verše pro statečné děti. Ilustroval Sylva
FRANCOVÁ. V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05383-7.
Bohatě ilustrovaná kniha básní pro děti se hemží kostlivci, duchy, upíry a
jinými strašidly. V závěru je pak připojen přehled autorů a jejich vlastních dětských
strachů. Antologie veršů pro děti obsahuje původní, dosud nevydané strašidelné
básně od našich předních básníků a písničkářů. „Strašidelné verše pro statečné děti“,
jak zní podtitul knížky, potěší děti i dospělé, protože každý má své tajné „strachy“ a
obavy, a každý si připomene, čeho se bojí či čeho se bál
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BRYCZ, Pavel. Emil a upíři. Ilustroval Ilona KOMÁRKOVÁ. Praha: Euromedia,
2018. Pikola. ISBN 978-80-7549-866-3.
První díl ze série Emil a upíři, ve kterém třéťák Emil prožije dobrodružné prázdniny u
prarodičů v městečku Hrob. Emil si vždycky myslel, že nemá žádnou babičku ani
dědečka. O prázdninách se nudí na sídlišti. To všechno se má změnit, když přijde
pohled z Hrobu. Píšou mu jeho dlouho zamlčovaní prarodiče a zvou ho k sobě. Emila
čekají zatím ty nejdobrodružnější prázdniny v životě. Babička s dědou žijí a
pracují… na hřbitově. Mají obrovského bernardýna Miloše a od rána do večera jedí
česnek. Proč, to Emil brzy zjistí.

Praštěný trpaslík

HLAVINKOVÁ, Lucie. Praštěný trpaslík. V Praze: Albatros, 2018. ISBN 978-8000-05241-0.
Lehce humorný pohádkový příběh se špetkou napětí o dvou sourozencích a
jejich malém příteli - lesním skřítkovi. Pro děti kolem osmi let. Sourozenci
Martin a Štěpánka tráví prázdniny na vesnici u babičky. Jednou při procházce
lesem objeví v domečku, který tam postavili, živého trpaslíka! Problém je, že
domeček se na trpaslíka zřítil a on je od té doby trochu... no, praštěný.
Zapomněl, kde se tam vzal i jak se jmenuje. Co mu ale rozhodně nechybí, je
sebevědomí. Což Martinovi a Štěpánce, kteří se mu rozhodnou poskytnout
dočasné přístřeší u babičky, způsobí řadu potíží...

Kovářské pohádky

FIŠEROVÁ, Ilona. Kovářské pohádky. Ilustroval Bystrík VANČO. V Praze:
Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05261-8.
Klasická pohádka o kováři a jeho třech statečných synech. Knížka se šesti
pohádkovými příběhy, ve kterých statečnost a dobrosrdečnost mladých
kovářových synů přemůže Ohniváče a dopomůže jim nejenom k bohatství, ale
i k lásce. Vyprávění doprovázejí tajemné a sugestivní ilustrace, které podtrhují
pohádkovou atmosféru. Součástí knihy je CD s mluveným slovem. Pohádky
namluvil Ladislav Frej pro vysílání Českého rozhlasu v pořadu Hajaja.
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Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové

KOŤÁTKO, Petr. Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové.
Ilustroval Eva KOŤÁTKOVÁ. Praha: Meander, 2019. Modrý slon, 142. svazek. ISBN
978-80-7558-068-9.
Příběh Aničky, nemluvněte bydlícího ve starém domě, kde kdysi býval sirotčinec, se
prolíná se životem obyvatelů před mnoha lety a ožívají v něm příběhy z dávných časů.
Kniha plná fantazie, ve které se čas přelévá a věci i zvířata mluví lidskou řečí. K
poetičnosti příběhu přispívají také verše, kterými Veverčák "vysvětluje" situaci,
černobílé fotografie starého domu, kde se příběh odehrává i jemné a snové ilustrace.

Cílovníci

PAPOUŠKOVÁ, Eva. Cílovníci. Ilustroval Galina MIKLÍNOVÁ. V Praze: Paseka, 2018.
ISBN 978-80-7432-924-1.
Malý Záviš se z Prahy, od rodičů a čtyř mladších bratrů, stěhuje do Poděbrad.
Nastupuje totiž na nově otevřenou Kolej Jiřího z Poděbrad, elitní internátní školu,
která v duchu skautských zásad chce z chlapců vychovávat vzdělané, čestné a
odolné muže. Záviš je v koleji sice nejmladší, ale zato velice zvídavý. Závišův příběh
má oporu v reálných událostech a životních osudech mnoha významných osobnost
(Václav Havel, Miloš Forman, Ivan Passer, Mario Klemens).

Můj život Cuketky
PARIS, Gilles. Můj život Cuketky. Přeložil Drahoslava JANDEROVÁ. Praha: Baobab,
2018. Edice 13½. ISBN 978-80-7515-074-5.
Ikarus, malý, naivní a totálně zanedbaný devítiletý kluk, jemuž přezdívají Cuketka, žije
na venkově se svou matkou. Ta od té doby, co měla nehodu, nepracuje, pije pivo a
celé dny tráví u televize. Po matčině nešťastné smrti přijmou Cuketku v dětském
domově, a tak mu začíná drsný, ale nakonec šťastný nový život.Příběh románového
Cuketky posloužil jako předloha loutkovému filmu, který byl uveden do kin v roce
2017 a okamžitě získal četné nominace i významné ceny jak filmových kritiků, tak
diváků.
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ABCZ, aneb, H jako Havel

ŠEDIVÁ, Denisa, Denisa ŠEDIVÁ a Denisa ŠEDIVÁ. ABCZ, aneb, H jako Havel. Ilustroval
Adam MACHÁČEK, ilustroval Sébastien BOHNER. Praha: Denisa Šedivá, [2018]. ISBN
978-80-270-5240-0.
Kniha je koncipována jako netradiční učebnice a zárověň encyklopedický slovník České
republiky. Abecedář nám představuje naši zemi prostřednictvím jednotlivých písmenek
abecedy. U každého najdete klíčová abecedně řazená slova – hesla, která jsou
vysvětlena interaktivní, odlehčenou formou a obklopena obrázky. Hesel je v knížce
257. Úvodní text u každého písmene spojuje zdánlivě nespojitelné. Knížka nabízí
využití různými způsoby.

Vzduch je naše moře

ŠOREL, Václav. Vzduch je naše moře: historie českého a československého letectví v
komiksu. Ilustroval Michal KOCIÁN, ilustroval Petr KOLMANN. Praha: Argo, [2018]. ISBN
978-80-257-2616-7.
Unikátní publikace Vzduch je naše moře aneb České a československé letectví v
komiksu mapuje komiksovou formou nejen osudy lidí, kteří se zasloužili o rozvoj našeho
letectví, ale také legendárních létajících strojů. Příběhy jsou vždy doplněny historickým
úvodem do děje. Kniha je doplněna souborem dobových fotografií a bokorysů letadel,
která se významnou měrou podílela na historii českého a československého letectví.

Kde domov můj

HOLASOVÁ, Aneta Františka. Kde domov můj: příběh hymny. V Praze: Albatros, 2018.
ISBN 978-80-00-05209-0.
Bohatě ilustrovaná autorská kniha přibližuje formou pohádkového vyprávění vznik
české hymny. Brouček Týlek putuje českou krajinou a hledá nejkrásnější místo naší
země. Každý kraj, který Týlek navštíví, je jedinečný a je opěvován jednotlivými verši
hymny. V závěru jsou uvedeny základní informace o původu písně a autorech. Kniha je
doplněna o medaionky autorů J. K. Tyla a F. Škroupa.

